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Redakce úvodem...
Vážení občané obce Borovnice,
V minulém čísle jsem psala o ukončení své činnosti na
tvorbě obecního zpravodaje a připojila jsem žádost o nového
redaktora. Bohužel se o tuto aktivitu nikdo nepřihlásil. Jako
dočasné řešení bylo rozhodnuto, že Brodík bude v režii pana
Petra Kotery, který doposud tvořil grafickou podobu zpravodaje. Pokud by někdo projevil zájem o jeho psaní, neváhejte
nás kontaktovat. Jako výpomoc Vám poslouží i zastupitelé
obce.
Bylo mi potěšením pro Vás zpravodaj psát od roku 2002,
kdy v listopadu vyšlo jeho první číslo. Mnohé se na Brodíku
změnilo, ale podstata by měla zůstat i nadále stejná. Dobře
informovat občana obce Borovnice o dění v místě, kde žije.
Pěkný měsíc březen Vám přeje
Barbora Čermáková

Omluva
V minulém čísle jsme v článku o veřejném zasedání
uvedli, že paní Matějusová žádá od obce poplatek za její
pobyt v pečovatelském domě. Omlouváme se, občanka
nežádá po obci celou platbu, ale pouze příspěvek na
poplatek.
Barbora Čermáková

Nová kvalita tisku
Jak jste si jistě všimli, toto číslo zpravodaje je vytištěno
ve vyšší kvalitě než čísla předchozí. Zakoupením nového
stroje budu schopen zpravodaj nejen kvalitněji tisknout, ale
tento stroj jej také automaticky skládá a sešívá, takže ze
stroje vyleze Brodík úplně hotový. Sešívání by tedy mělo být
také kvalitnější, ale hlavně je to mnohem rychlejší, jelikož
odpadá zdlouhavá ruční práce. Věřím, že se Vám zpravodaj
v nové kvalitě bude líbit ještě více než doposud.
Petr Kotera
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Zprávy Obce Borovnice
Odpadové hospodářství v číslech
Vážení občané obce Borovnice, vážení návštěvníci, chalupáři a všichni majitelé nemovitostí
v katastru obce Borovnice a všech místních částí. Ještě jednou vám chci poděkovat za spolupráci
při organizování sběru, třídění a svozu odpadů na území naši obce. V drtivé většině jste pochopili
nutnost této služby a svým přístupem pomáháte obci významně likvidovat veškerý odpad, který je
produkován z života, podnikání a všech ostatním činností občanů a návštěvníků obce Borovnice.
V rámci svozu a likvidace odpadů na územním katastru našich obecních částí spolupracujeme
na základě smluvních vztahů s firmou Ekola České Libchavy a Ekopart Vamberk.
Prostřednictvím firmy Ekola České Libchavy bylo v roce 2009 svezeno:
69,912 tun komunálního odpadu (popelnice)
2.271 tun plastového odpadu
1.930 tun tetrapakového odpadu
4.591 tun skla
Celkem bylo firmou Ekola České Libchavy za rok 2009 odvezeno 78.704 tun odpadu.
Prostřednictvím firmy Ekopart Vamberk bylo v roce 2009 svezeno:
5.156 tun velkoobjemového a nebezpečného odpadu - 21 televizorů, 11 počítačů, 60 ks ostatní
elektroniky, 12 ledniček, 1 pračka, 2 elektrické sporáky, 5 zářivek a 2 kg monočlánků.
V roce 2009 byl obcí vybírán poplatek od občanů s trvalým pobytem v obci ve výši 450,- Kč za
osobu a rok a od chalupářů za jednu nemovitost a rok. Za rok 2009 bylo vybráno na poplatcích
celkem 176.150,- Kč. Obec získala v roce 2009 od firmy ASEKOL a EKO-KOM za separaci odpadů
25.172,- Kč (jedná se o firmy, se kterými obec uzavřela smluvní vztah o zpětném odběru vytříděného
odpadu). Celkový příjem obce v oblasti odpadového hospodářství tedy činil 201.322,- Kč.
Služba odvozu a likvidace od firmy Ekola České Libchavy v roce 2009 stála 195.572,- Kč a služba
odvozu velkoobjemového, nebezpečného a elektro odpadu od firmy Ekopart Vamberk stála
29.618,- Kč. Celkové výdaje obce za odvoz a likvidaci odpadů tedy činil: 225.190,- Kč.
Z řad občanů s trvalým pobytem v obci nebyl v roce 2009 uhrazen poplatek ve výši 4.500,- Kč
a z řad chalupářů, kteří vlastní nemovitost s čp. v katastru obce Borovnice, nebyl uhrazen poplatek
ve výši 2.250,- Kč. Pokud bude tento nedoplatek uhrazen do konce měsíce května 2010, nebude
obec Borovnice uplatňovat sankční opatření dle vyhlášky o odpadech, která umožňuje zvýšit
poplatek až na trojnásobek schválené ceny. Poplatek je vymahatelný po dobu 10 let od jeho
nezaplacení a tato doba se prodlužuje vždy po upozornění dlužníků na splátkovou povinnost.
Po 31. květnu budou všichni občané a chalupáři, kteří neuhradili obci Borovnice poplatek za
svoz, třídění a likvidaci odpadů jmenovitě uveřejněni na úředních deskách obce, webových
stránkách obce a zpravodaji Brodík.
V roce 2010 je vybírán poplatek za odpad v nezměněné výši 450,- Kč za osobu nebo chalupu
a 1 rok.
Na vědomí všem občanům zapsal
Karel Urbanec, starosta obce
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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DSO Brodec si stanovil prioritu na další volební období
V měsíci únoru zasedali zástupci Dobrovolného svazku obcí Brodec, aby si stanovili priority pro
letošní rok a pro další volební období. Pro svazek bude v letech 2011–2014 nejdůležitější aktivitou
dokončení vodovodu. Jedná se o zavodnění zbylé části Borovnice, propojení vodovodu ze Lhot
u Potštejna přes Homol do Přestavlk, zavodnění Krchleb a Svídnice. Původní rozpočet byl vyčíslen
na 50–55 milionů korun. Tento rozpočet však nebyl shledán jako reálný a DSO částku zredukoval na
30–35 mil. Kč. Zástupce redukci zdůvodnil tím, že dotace jsou rozdělovány na jednu ekvivalentní
jednotku / jeden odběratel vody, příspěvkem 100 000 Kč. Počet odběratelů byl vyčíslen na 350.
I přesto, že stavba je prioritou pro další roky, již nyní budou zástupci svazku na celé věci pracovat.
Na pracovním jednání svazku byla projednávána i další spolupráce s polskou gminou
Przeworno. Zástupci rozhodli, že spolupráce pro další roky bude probíhat pouze na úrovni
zdvořilostních návštěv. Naši občané by měli navštívit polské dožínky a naopak polští přátelé jednu
z námi pořádaných kulturních akcí.
Na jednání zazněl i návrh na změnu předsedy DSO. Starosta Karel Urbanec jako důvod uvedl
svůj zdravotní stav. K ukončení jeho činnosti dojde po auditu hospodaření v březnu letošního roku.
Pro zbytek roku 2010 a pravděpodobně pro další roky funkci převezme paní Kuběnková z Vrbice.

RTA natáčela na Homoli
O kostel na Homoli a s ním spojené problémy s odkrytou věží se zajímala i regionální televize.
Reagovala tak na článek uveřejněný v minulém čísle Brodíku. Dne 17. února natočila na Homoli
reportáž, v níž k problému promluvilo několik občanů, kteří mají strach z pádu lešení na jejich
pomníky, a starosta obce Karel Urbanec. Záznam z vysílání je na internetových stránkách
www.rta.cz a najdete jej také na stránkách naší obce a mikroregionu Brodec.
Bohužel, obec není iniciátorem oprav věže a nezná ani konkrétní cenu a zadání díla. Největší
problém obec shledává především v tom, že Homol nemá svou farnost a je přidělena ke Kostelci
nad Orlicí. Získat tolik financí proto může být velmi obtížné.

Možnost zakoupení kalendářů
Na obecním úřadě v Přestavlkách je možno si zakoupit za poloviční cenu kalendáře pro letošní
rok 2010. Kalendář je produktem spolupráce DSO Brodec s Gminou Przeworno. V barevné formě
dokumentuje mnoha fotografiemi vzájemnou činnost v loňském roce. Cena za kalendář je 40 Kč.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Další informace
Stomatologická lékařská pohotovost
Stomatologická lékařská služba první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou má ordinační
hodiny v sobotu, neděli a o svátcích od 8 do 12 hodin.
06. 03.
07. 03.
13. 03.
14. 03.
20. 03.
21. 03.
27. 03.
28. 03.
03. 04.
04. 04.
05. 04.
10. 04.
11. 04.
17. 04.
18. 04.
24. 04.
25. 04.

MUDr. Vavřičková Hana
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Zdeňka Jiří
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Bahník František
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Beránková Lucie
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Dušková Helena
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Ježková Marie
MUDr. Kahlerová Blanka

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
dr. Lützova 244, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice
Tyršova 464, Dobruška
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
J. Pitry 448, Opočno

494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732
494 622 040
494 323 152
494 371 088
494 371 783
494 383 417
494 515 694
494 661 102
494 531 955
494 539 225
494 323 958
494 532 330
494 321 511
494 667 123

Společenská kronika
Nový občánek
S omluvou pozdě vítáme nového občánka naší obce

Josífka Knápka z Borovnice,
který se narodil v měsíci prosinci.
Rodičům přejeme jen to nejlepší, hodně radosti a Josífkovi
hodně štěstí do života.
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Kultura a volný čas
Kalendář zajímavých akcí v okolí
5.3.

pátek - 19:00 hod.

FILMOVÝ FESTIVAL "EXPEDIČNÍ KAMERA"

(kino)
Celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, o extrémních zážitcích i sportech. Přijďte zhlédnout fi lmy o lidských situacích, do
kterých se možná sami netoužíte dostat. Na horách, na vodě, v pouštích
i pralese…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.3. pátek - 20:00 hod.
TANEČNÍ ZÁBAVA
(zábava)
Mostek
Taneční zábava s pop-rockovou skupinou Tornádo. Zelená akce: do 22 hod.
panák zelené 0,02cl za 5,- Kč. Vstupné 60,- Kč.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.3. sobota - 20:00 hod.
44. ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES
(zábava)
Kostelec n.Orl. - Sokolovna
Pořádá ZO ČZS v Kostelci nad Orlicí. Hudba: Pokrok Kostelec nad Orlicí.
Předtančení a bohatá tombola. Zveme všechny příznivce zahrádkářů.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.3. pondělí - 19:30 hod.
NAŠI FURIANTI
(divadlo)
Choceň - Sokolovna - sál
Divadelní soubor Jirásek Choceň v režii Miloše Bezdíčka představí českou
komediální klasiku Ladislava Stroupežnického.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.3. úterý - 19:00 hod.
Z ČECH AŽ DO HOLLYWOODU
(divadlo)
Choceň - Sokolovna - sál
Travesti skupina Hanky Panky v nové sestavě a s novým pořadem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.3. pátek - 20:30 hod.
G POINT FUNKCTION & TLESKAČ
(koncert)
Vamberk - MK Sokolovna
20:30-21:30 koncert skupiny "G POINT FUNkCTION",
22:00-24:00 koncert skupiny "TLESKAČ".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.3. sobota - 19:30 hod.
VSTUPTE!
(divadlo)
Vamberk - MK Sokolovna
Komedie o nekončících patáliích dvou klaunů na penzi. Hrají: P. Nárožný,
L. Mrkvička, J. Čenský, L. Švormová.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.3. neděle - 19:30 hod.
VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY TŘÍDNÍ KNIHY
(divadlo)
Rychnov n.Kn. - Pelcl. divadlo Divadelní představení Divadla Járy Cimrmana.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.3. pondělí - 19:30 hod.
TURECKÁ KAVÁRNA
(divadlo)
Kostelec n.Orl. - SK Rabštejn
Tři divadelní komické detektivky Roberta Thomas se snaží zaujmout
napětím a pobavit humorem… Zdánlivě všední situace ze zdánlivě všedního dne se odehrávají v útulné pařížské kavárničce. Hrají: Václav Vydra, Jana
Boušková, Naďa Konvalinková, Matěj Hádek.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.3. středa - 19:30 hod.
SPIRITUÁL KVINTET
(koncert)
Choceň - Sokolovna - sál
Koncert legendární skupiny. Hostem večera bude Eva Kriz-Lifková.
Kostelec n.Orl. - SK Rabštejn
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19.3. pátek - 20:00 hod.

TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES

(zábava)
Pořádá SDH Kostelec nad Orlicí - město. Hraje FANTASY music - Marek Nágl,
bohatá tombola.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.3. pátek - 20:00 hod.
RADIM HLADÍK & BLUE EFFECT
(koncert)
Rychnov n.Kn. - Spol.centrum Koncert legendárního rockového seskupení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.3. sobota - 10:00-16:00 hod.
VÍTÁNÍ JARA V RYCHNOVSKÉM PIVOVARU
(zábava)
Rychnov n.Kn. - pivovar
Pořádá KULTURA RK s.r.o., Městský Podorlický pivovar s. r.o. a Podorlická
sodovkárna s. r. o.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.3. sobota
VELIKONOČNÍ JARMARK
(prodejní výstava)
Vamberk - MK Sokolovna
Ukázky lidové tvorby. Prodej a výstava velikonočních kraslic, perníků...
Velikonoční dekorace.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.3. sobota - 21:00 hod.
BENASSI BROS FEAT. DHANY LIVE
(hudba/zábava)
Skořenice - RoXet Club
Jeden z nejúspěšnějších italských tanečních projektů se vrací do Skořenic.
Jedinečná, famózní a bezkonkurenční zpěvačka DHANY vám živě naservíruje největší hity projektu Benassi Bros. Mejdan rozjede za Fajn Radio
skvělý DJ a moderátor Dan Rakazský, sekundovat mu bude DJ Laaw.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.3. pátek - 20:00 hod.
COUNTRY BÁL
(zábava)
Rychnov n.Kn. - Spol.centrum K tanci hraje country-rock skupina Trumf, předtančení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26. - 28.3. pátek až neděle
AUDIMAFOR
(divadlo)
Kostelec n.Orl. - SK Rabštejn
Oblastní přehlídka autorského divadla malých forem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.3. sobota - 20:00 hod.
ELVIS PRESLEY REVIVAL BAND
(koncert)
Choceň - Sokolovna - sál
Předkapela P.A.K.o Band.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.3. sobota - 21:00 hod.
EVROPA 2 & LEOŠ MAREŠ
(hudba/zábava)
Skořenice - RoXet Club
Poslední sobota měsíce března bude patřit nejlepšímu moderátorovi ČR.
Přímo z Evropy 2 se nám ukáže Leoš Mareš. Opět rozjede nevídanou show,
jak to on umí a pořádně s námi zakalí. Spolu s ním se do Roxetu podívá i
známá dvojice – DJský project Choco Loco…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.3. pondělí - 19:30 hod.
DVA NA SMETIŠTI
(divadlo)
Choceň - Sokolovna - sál
Divadlo R. Brzobohatého Praha uvádí vtipně napsanou hru M. Horníčka a
P. Dostála o vzestupech i pádech, lásce i zklamání, prostě o životě. Hrají:
R. Brzobohatý, O. Brzobohatý, I. Máchová.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.3. úterý - 19:30 hod.
VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY
(koncert)
Rychnov n.Kn. - Pelcl. divadlo Koncert stálice české populární hudby.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.3. středa - 19:30 hod.
DALSKABÁTY, HŘÍŠNÁ VES ANEB ZAPOMENUTÝ ČERT (divadlo)
Vamberk - MK Sokolovna
Pohádková komedie o osmi obrazech v podání herců divadelního souboru
Pelclova divadla.
Kostelec n.Orl. - SK Rabštejn
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pořádá diční

tra

dne 13. března 2010 od 10:00 hod.
u KLUBU HASIČŮ v Borovnici.
Přijďte ochutnat ovar, polévku prdelačku, kroupy, jitrnice atd.
Možnost zakoupení masa i zabíjačkových pokrmů za lidové ceny.
Na všechny hosty se těší hasiči.
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Obec Borovnice ve spolupráci se sociální komisí
si dovoluje pozvat
všechny důchodce Borovnice, Přestavlk, Rájce a Homole
na

p
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í

P
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Í
do jídelny Zoposu v Přestavlkách.
Posezení se koná v neděli dne 14. března 2010
od 14:00 hodin.
Po celé odpoledne bude zajištěn kulturní program
hudební doprovod Petr a Dana, pro všechny
účastníky bude zajištěno malé občerstvení.
Občané důchodci potřebující zajistit dovoz a odvoz
nahlásí tuto skutečnost členkám sociální komise
nebo obci Borovnice a bude jim zajištěn.
Obec Borovnice a její sociální komise
přejí všem příjemné odpoledne a pěkný
kulturně společenský zážitek.
Karel Urbanec
starosta obce
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Velikonoce - svátky jara
ZO ČZS Častolovice pořádá ve dnech 26. až 28. března v častolovickém areálu výstaviště - to
jest v celé sokolovně, v zahrádkářském domě a na Sokolské zahradě - tradiční výstavu
"Velikonoce - svátky jara".
Budou zde ukázány velikonoční tradice nejen z východních Čech, staročeská řemesla ve
spojitosti s Velikonocemi, praktické ukázky výroby kraslic různými způsoby a technikami, ukázky
výroby a zdobení perníků, ukázka paličkování vamberecké krajky, výroba figurek ze šustí, slámy,
proutí a dalších přírodních materiálů, malování na skle, porovnání velikonočního cukroví s velkopekárenským, velikonoční gastronomie, keramika v různých formách a další zajímavosti.
Největší křesťanský svátek v roce (Svatý týden) bude prakticky naaranžován po jednotlivých
dnech. Soutěž o nejlepší kolekci kraslic jistě upoutá každého návštěvníka. Široký velikonoční
stánkový prodej se zahrádkářskými potřebami i výpěstky a bohaté občerstvení bude připraveno
každý den od 9:00 hod. do 17:00 hod. Bližší informace najdete na internetových stránkách ZO ČZS
Častolovice www.zahradkari.com a tel. 721 311 719.

Jarní slavnost
Chcete si uplést svou vlastní ošatku nebo pomlázku? Rádi byste oslavili jaro v přírodě a ve
venkovském prostředí? Pak přijďte na Modrý dům v neděli 28. března 2010.
Co Vás čeká? Od 10:00 hod. pletení ošatek a pomlázek z vrbového proutí, jarní hry pro děti.
Budete-li si chtít uplést ošatku, počítejte s časovým rozpětím minimálně šesti hodin práce.
Budeme se těšit na Vaši účast!
BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice
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Z dění v obci a okolí
Pěší výlet na Vrbické vepřové hody
V únoru se konal, tak jako v minulém roce, pěší výlet na vepřové hody na Vrbici, kterého se
zúčastnilo 13 příznivců rekreační turistiky. Letos jsme se museli přizpůsobit paní zimě, která nám
nadělila všude spousty sněhu. Z Přestavlk jsme se po kolena ve sněhu dali zkratkou na Chleny, dále
naše kroky směřovaly po silnici směrem na Svidnici a k Vrbici. Přestože jsme pro velké množství
sněhu museli zvolit cestu po silnici, výlet se vydařil. Všichni došli a každý si tuto akci užil podle svého.
Fronta na veškeré dobroty na vepřových hodech někoho sice rozladila, ostatní ale zůstali v klidu.
Zpáteční cestu si volil každý sam, kdo chtěl, poseděl si, kdo ne, odcházel dle vlastního uvážení.
Rád bych navázal na tradici pěších výletů a pozval příznivce této aktivity na další akce. Určitě si
projdeme nové okruhy, které jsou již vyznačeny po okolí. Můžeme zkusit vyrazit i za hranice
regionu, to vše je na domluvě. Rád přívítám i jiné naměty. S pozdravem
Králik Pavel

Sešli jsme se na stolním tenise "Borovnice Cup 2010"
Dne 6. února 2010 připravila parta sportovních nadšenců z obce Borovnice příjemné sportovní
odpoledne. Druhý turnaj ve stolním tenise pod názvem "Borovnice Cup 2010" byl připraven opět
v jídelně Zoposu a.s. Přestavlky a ke třem připraveným stolům byli přizváni především amatérští
sportovci z obce Borovnice, přátelé ze sousední obce Vrbice a další příznivci stolně tenisového
klání.
Při konečné prezentaci bylo přihlášeno 24 sportovců, kteří byli pořadateli rozlosováni do tří
skupin po 8 hráčích. Hrálo se na dva vítězné sety každý s každým. Z každé skupiny postupovali čtyři
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první hráči do finále. Dvanáctičlenné finále se hrálo stejným způsobem na dva vítězné sety. Ze
skupiny A postoupil z prvního místa Jiří Holubec z Přestavlk, druhý p. Chmelař starší z Kostelce nad
Orlicí, třetí Karel Jiruška z Vrbice a čtvrtý František Sládek z Borovnice. Ze skupiny B postoupil
z prvního místa Dušan Junek z Přestavlk, druhý Josef Myšák z Chlínek, třetí Pavel Janeček z Chlínek

a čtvrtý p. Chmelař mladší z Kostelce nad Orlicí. Ze skupiny C postoupil z prvního místa Milan Junek
z Přestavlk, druhý Josef Hudousek z Vrbice, třetí František Junek z Borovnice a čtvrtý Vladimír
Smola z Přestavlk. Dvanácti finalistům se započítávalo vzájemné utkání ze skupin a v téměř 20 hod.
večer finále vrcholilo zápasem dvou favoritů Jirky Holubce a Milana Junka.
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Vyhrála zkušenost a příkladná sportovní morálka tohoto turnaje, kterou reprezentoval Milan
Junek. Bez ztráty "kytičky" setu prošel celým turnajem a zcela jednoznačně celý turnaj vyhrál.
Druhý skončil jeho bratr Dušan Junek a třetí Jiří Holubec. Gratulujeme.

Na závěr bych chtěl poděkovat společnosti Zopos a.s. za zapůjčení jídelny, partě pořadatelů,
bez jejichž nadšení a aktivního přístupu nelze pořádat jakýkoliv turnaj, poděkování patří i p. Rudolfu
Vančurovi za příkladný servis při občerstvování. Děkuji i všem sponzorům, kteří pro finálovou
skupinu sportovců připravili hodnotné ceny.
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V Přestavlkách opět vyhrál sport a nadšení amatérských sportovců. Za rok nashledanou při
třetím ročníku BOROVNICE CUP 2011. Celý turnaj probíhá pod záštitou obce Borovnice, která je
ráda, že se do Přestavlk vrátil stolní tenis.
Karel Urbanec

Okrskový ples na Polomi
Dne 15. ledna 2010 pořádali dobrovolní hasiči z Polomi již 7. hasičský ples okrsku č. 18, ke
kterému patří hasičské sbory naší obce. Za naši obec se plesu v hojném počtu zúčastnili hasiči
z Přestavlk a Rájce, především z řad mladších členů. K tanci i poslechu dobře zahrála a zazpívala
skupina Betty z Letohradu, hrající muziku všech žánrů, od dechovky přes populární hudbu až po
rock, takže každý si zde mohl přijít na své. Samozřejmostí byla obvyklá tombola, ze které si mnozí
odnesli domů hned několik cen.

Letošní ples okrsku se konal na poměrně odlehlejším místě a navíc v době, kdy mnoho lidí léčilo
chřipky a jiné nemoci, což se bohužel projevilo na poněkud menší účasti, než jakou hasiči z Polomi
očekávali. To se samozřejmě projevilo také na nižším výtěžku z této akce do okrskové pokladny.
Přesto, jak je vidět z fotografií, sál rozhodně nezel prázdnotou. Na akci dorazili i hasiči z Vrbice,
která je prakticky až na opačném konci okrsku.
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Polomští hasiči, kteří se po delší odmlce do dění v okrsku opět zapojili teprve nedávno, se
o přípravu a průběh okrskového plesu postarali velmi dobře, a patří jim za to poděkování. Tak zase
za rok na již 8. okrskovém plese...
Petr Kotera

Inzerce
Prodám dveře
Prodám 2 dveře, 60cm levé, plné, jako nové. Cena 250,- Kč za kus.
Tel.: 777033118.

MALONÁKLADOVÝ I VELKONÁKLADOVÝ TISK
• vizitky, visačky, pohlednice
• kapesní i nástěnné kalendáře
• samolepky, etikety
• letáky, prospekty, katalogy
• brožury, publikace, knihy

KOTERA Petr
Přestavlky 18
517 41 Kostelec nad Orlicí
world wide web: www.kotera.info
e-mail: reklama@kotera.info

BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice

REKLAMNÍ CEDULE, PLACHTY, POUTAČE
• velkoformátový tisk, billboardy
• řezaná grafika - polep fólií

O2 mobil: 724 236 686
T-Mobile: 605 908 199
O2 pevná: 494 530 035
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SNĚHOVÁ NADÍLKA V ZIMĚ 2009/2010

